Rimfree® a SmartFresh

Jedinečné spojenie čistoty a sviežosti

Spojenie závesného WC bez splachovacieho kruhu KERAMAG Rimfree® a inštalačného modulu pre WC KOLO Technic
s technológiou SmartFresh - jedinečné
riešenie pre dosiahnutie hygienickej
čistoty a sviežosti na toalete.
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Ideálny nielen do všetkých verejných toaliet,
najmä nemocníc a škôl, ale aj do dizajnových privátnych kúpeľní.
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1. WC misa Rimfree® bez splachovacieho kruhu vyzerá čisto a esteticky
2. Pri spláchnutí dochádza k oplachu celej plochy, misa Rimfree® zostáva ideálne čistá
3. Nepotrebujete agresívne čistiace prostriedky pre odstránenie usadenín pod okrajom misy

Riešenie Rimfree® bolo
vyvinuté, aby spĺňalo
vysoké nároky na čistotu
a hygienu.

Rez štandardnou
WC misou

Rez WC misou
Rimfree®

Tu sa môžu ukrývať
nečistoty a baktérie

Tu nie je miesto pre
nečistoty a baktérie

Navyše s WC misou Rimfree® ušetríte
náklady za čistiace prostriedky pre odstránenie usadenín, nečistôt a baktérií pod
štandardným splachovacím kruhom.
A vďaka technológii SmartFresh nepotrebujete žiadne plastové závesy alebo iné
zásobníky na tablety či gély umiestnené
priamo v mise WC.

3 0 ROKOV
ZÁRUKA NA
KERATECT®

KeraTect® je úplne nový typ inovovanej
keramickej glazúry. Je trvale vypálená
a bez pórov.
Vyznačuje sa extrémne hladkým povrchom, ktorý zabraňuje usadzovaniu
nečistôt, baktérií a vodného kameňa.

Viac informácií vrátane videa nájdete na www.sanitec.sk

Unikátny systém osvieženia
Systém Smart Fresh zaisťuje hygienickú
čistotu a vôňu v toaletnej mise.
Stačí umiestniť osviežujúcu náplň do aplikátora,
ktorý sa nachádza v ovládacom tlačidle.
Jednoduché riešenie pre Vašu kúpeľňu.

Inštalačný modul je vybavený osviežujúcim systémom, vďaka ktorému bude Vaša toaleta vždy čistá
a svieža. Inovatívna technológia Smart Fresh zaisťuje komfortné používanie a je na 100 % bezpečná
voči vnútorným častiam nádržky. Vďaka špeciálnej
konštrukcii aplikátora sa voda dostáva k náplni len
v okamihu spláchnutia a ihneď vyteká do misy.

Čistá a svieža toaleta behom okamihu
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1. Otvorte ovládacie tlačidlo SmartFresh
2. Umiestnite náplň do kartuše
3. Zatvorte a stlačte tlačidlo
Do ovládacieho tlačidla Smart Fresh jednoducho vložíte náplň a toaleta po každom spláchnutí ostáva hygienicky čistá a sviežo vonia.
Jedno balenie náplní vystačí na 400 - 600 spláchnutí.

Jedinečné riešenie - bez rizika poškodenia armatúr

• Náplň sa nedostáva do kontaktu s vodou v nádržke
okrem okamihu spláchnutia
• Nehrozí riziko okamžitého rozpustenia náplne do vody
a poškodenia súčastí nádržky, najmä tesnenia armatúr

Viac informácií vrátane inštruktážneho videa nájdete na
www.smartfresh.info/sk

Inštalačný modul pre WC KOLO Technic
s technológiou Smart Fresh

Objednacie číslo

Inštalačný modul KOLO Technic

99169

Objednacie číslo

Náplne Smart Fresh

94138

€ bez DPH

€ s DPH

126,66

151,99

€ bez DPH

€ s DPH

3,33

4,00

• 5 ks dezinfekčných tabliet
• 1 balenie vystačí na minimálne 400 spláchnutí

Objednacie číslo

Ovládacie tlačidlo ECLIPSE
+ Smart Fresh, 3/6l

Ovládacie tlačidlo FUSION
+ Smart Fresh, 3/6l

Ovládacie tlačidlo SPACE
+ Smart Fresh, 3/6l

€ bez DPH

€ s DPH

biele

94123-001

20,17

24,20

chróm

94123-002

37,00

44,40

matný chróm

94123-003

38,67

46,40

biele

94125-001

16,83

20,20

chróm

94125-002

37,83

45,40

matný chróm

94125-003

40,34

48,40

biele

94126-001

20,17

24,20

chróm

94126-002

36,17

43,40

matný chróm

94126-003

38,67

46,40

čierna

94126-004

53,75

64,50

Závesné WC Keramag s technológiou Rimfree®
Séria Renova Nr. 1

Objednacie číslo

€ bez DPH

€ s DPH

WC Renova Nr. 1

203050-000

307,00

368,40

Sedadlo Renova Nr. 1

573025

* 143,75

* 172,50

Séria 4U

WC 4U

203460-000

Sedadlo 4U

574410

429,00

514,80

* 162,50

* 195,00

429,00

514,80

Séria iCon

WC iCon

204060-000

Sedadlo iCon

574130

*

175,00

*

210,00

Výrobky sú k dodaniu aj s glazúrou KeraTect® za príplatok.
(66,42 € bez DPH/ks, 79,70 € s DPH)

Viac informácií na www.sanitec.sk
Platnosť ponuky do 31. 3. 2013.

* K závesnému
WC Rimfree®
získate teraz sedátko s pozvoľným automatickým sklápaním

za 1,– €

